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01. Em 1954, Getúlio Vargas vivia uma conjuntura bastante desfavorável, tendo que enfrentar fortes contestações ao seu governo, que 
se originaram de setores do empresariado Nacional (descontentes com o aumento salarial de 100%), da UDN (inconformada com 
a política intervencionista) e do capital estrangeiro (insatisfeitos com as perdas resultantes da criação da Petrobras). De todos esses 
elementos, destacamos o episódio conhecido como atentado da Rua Toneleiro, em que o jornalista Carlos Lacerda, principal crítico 
do governo, foi alvo de uma emboscada coordenada pelo chefe da segurança pessoal de Vargas, como fator determinante para o 
desfecho trágico do presidente que optou pelo suicídio. Sua morte, porém, provocou forte comoção popular, que reagiu contra aqueles 
que, indicados em sua Carta Testamento, foram responsáveis pela sua morte e, portanto, inimigos do país. Os setores conservadores, 
que se preparavam para assumir o poder, impondo uma derrota a Vargas, tiveram que esperar mais 10 anos para concretizar seus 
objetivos golpistas.

 Resposta: A

02. Durante a fase liberal populista (1946 a 1964), em que as normas democráticas estavam em vigor, constatamos que o modelo 
industrial proposto por Juscelino assentava-se na combinação da ação do estado, que deveria oferecer infraestrutura, à ação do capital 
estrangeiro, que deveria oferecer créditos (investimentos) e tecnologia. O governo, para atender a parte que lhe cabia, teve que emitir 
papel moeda, além de contrair alguns empréstimos que resultaram na elevação da dívida externa. É possível deduzir que o crescimento 
do PIB brasileiro neste período esteve associado ao que indica a letra “E”.

 Resposta: E

03. Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência em 1946 e promoveu algumas mudanças nas diretrizes políticas e econômicas do país que 
durante 15 anos foi conduzido por Getúlio Vargas. Em termos políticos, ainda que se verifi quem algumas contradições, promoveu-se 
um processo de redemocratização. Em termos econômicos, o nacionalismo deu lugar a alguns elementos típicos do liberalismo (em 
parte resultado da pressão norte-americana), que se verifi ca na decisão de permitir e facilitar as importações de produtos estrangeiros, 
alguns dos quais compostos por artigos supérfl uos, prejudicando o crescimento da indústria nacional. As reservas monetárias em 
moeda forte, acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial, esvaíram-se, boa parte, neste contexto.

 Resposta: C

04. A questão promove uma avaliação de alguns governos da fase conhecida como República Populista no Brasil que se estendeu de 1946 
até 1964.
Ao que se refere ao governo Dutra, podemos afi rmar que foi fortemente infl uenciado pelo contexto da Guerra Fria e pela opção 
pelo alinhamento incondicional aos EUA, que resultou em uma política anticomunista, evidenciado no fechamento do PCB e no 
rompimento diplomático com a URSS. Em termos econômicos, Dutra abandonou o modelo nacionalista, facilitando a atuação do capital 
estrangeiro no país. Com o retorno de Vargas ao poder, pela primeira vez por voto popular, em 1951, o nacionalismo e a indústria 
de base retornam à condição de prioridades do governo. Nesse contexto, a criação da Petrobrás, em 1954, fi gura como importante 
exemplo. As pressões sobre Vargas o levaram a optar pelo suicídio, que foi sucedido de grave instabilidade, até a posse de Juscelino 
Kubitscheck. JK assumiu prometendo promover 50 anos de crescimento em 5 de governo. Para alcançar seus objetivos, promoveu uma 
associação entre o Estado e o capital estrangeiro. O modelo nacional-desenvolvimentista até que resultou em um crescimento acelerado 
da economia, mas também provocou aumento da dependência do capital estrangeiro, além da elevação das desigualdades regionais, 
que fi ca comprovado na preocupação do governo ao criar a SUDENE para tentar diminuir estas disparidades. A curta gestão de Jânio 
Quadros, considerado um verdadeiro fenômeno das urnas, fi cou marcada em termos de política interna pelos famosos bilhetinhos 
que instituía uma série de pequenas proibições, além da opção econômica pelo corte de gastos (austeridade fi nanceira). No que se 
refere às relações internacionais, Jânio desenvolveu uma política externa confusa e independente dos EUA, procurando se aproximar 
do bloco socialista. Jânio, transcorridos apenas 7 meses, resolveu renunciar, gerando uma grave crise institucional devido à resistência 
dos setores conservadores em aceitar a posse do vice João Goulart.

 Resposta: D

05. O legado de Vargas no que se refere à economia e especialmente à Petrobras é o tema central dessa questão, que propõe um diálogo 
temporal entre dois momentos históricos importantes para essa empresa e para o país. 
A imagem 2, de fato, sugere que Lula repetira o gesto de Vargas (imagem 1). Vale lembrar que, embora o estado tenha a maior parte 
das ações, atualmente a Petrobras é uma empresa de capital misto. Mesmo com grande importância para o país, atualmente empresas 
criadas por Vargas como a Vale do Rio Doce e a CSN – Cia Siderúrgica Nacional não são mais estatais, pois foram privatizadas em 
meio a grandes discussões no transcorrer da década de 1990. Mesmo reconhecendo que Vargas tenha direcionado seus esforços para 
fortalecimento da indústria de base no Estado Novo, a construção da CSN e da Vale do Rio Doce, tiveram importante contribuição dos 
EUA que disponibilizaram os recursos necessários para a construção dessas empresas. Por fi m, devemos lembrar que embora tenha 
sido na gestão de Lula que se tenha realizado o marco inaugural da exploração do Pré-Sal (imagem 2), a concessão de exploração, 
(leilão) do campo de Libra foi um fato que ocorreu na gestão de sua sucessora Dilma Rousseff. A esse respeito devemos levar em 
consideração que o leilão ocorreu em outubro e os protestos ocorreram em junho e julho de 2013. Vale destacar que os protestos 
de 2013 tinham múltiplas razões, e no que se refere à Petrobras as manifestações faziam referência a distribuição dos royalties do 
petróleo para as áreas da saúde e educação.

 Resposta: E
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06. A música “Brasil Pandeiro” de Assis Valente que faz referências ao Tio Sam e à Casa Branca e a aspectos da cultura brasileira – batucada, 
baianas e culinária em geral –, é resultado do contexto histórico vivido a partir da década de 30 nas relações entre EUA e os países da 
América Latina. A partir de Franklin Delano Roosevelt, os norte-americanos fi zeram um grande esforço para mudar a imagem resultante 
da política Big Stick (Grande Porrete), anunciando uma nova fase na política americana com o partido democrata. Essa política era 
denominada de política da Boa Vizinhança.

 Resposta: A

07. A proposta da questão é clara em identifi car o papel dos meios de comunicação, especialmente a televisão, na construção da vida 
social no Brasil. Só na década de 1950, no governo Dutra, é inaugurada a primeira emissora de TV. A partir de então, ela se tornou 
um importante componente da vida social do povo brasileiro. Embora se questione o seu poder de alienação com programações que 
fazem o povo sonhar (fi lmes, seriados e novelas) e a questão do incentivo ao consumismo, a TV – como veículo de comunicação – tem 
dado sua contribuição para a consolidação das práticas democráticas, ao promover denúncias de corrupção de vários governos e as 
tentativas de limitar a liberdade de expressão.

 Resposta: B

08. Após a deposição de Vargas em 1945, o Brasil passou por um processo de redemocratização política que se materializou na nova 
Constituição em 1946, com características liberais-democráticas. Ainda assim, mesmo com a restauração das eleições diretas em todos 
os níveis e a permissão para o funcionamento de vários partidos (pluripartidarismo), observamos algumas contradições às práticas 
liberais-democráticas ao ser decretado, por exemplo, o fechamento do PCB, por infl uência dos EUA no contexto da Guerra Fria e da 
contínua intervenção nos sindicatos, além das limitações impostas ao direito de greve.

 Resposta: C

09. O modelo econômico de Juscelino Kubitschek priorizava a industrialização acelerada. Para alcançar os objetivos pretendidos, o governo 
estruturou um planejamento conhecido como Plano de Metas. Tratava-se de um conjunto de metas agrupadas em 5 setores (energia, 
transporte, indústria, alimentação e educação). Porém, de todas as realizações, foi a construção de Brasília, cidade planejada que seria a 
sede do governo, aquela que materializou uma espécie de metassíntese. Reavivando antigos projetos de transferência da capital para o 
interior, o governo argumentava a necessidade de estimular a integração regional, além de promover a ocupação e o desenvolvimento 
do Centro-Oeste, já que historicamente a ocupação e o desenvolvimento estavam relacionados às regiões litorâneas.

 Resposta: B

10. Eleito em 1950, Dutra assumiu a presidência mesmo sem ter uma trajetória na política nacional, era militar de carreira. Sua eleição em 
grande parte é considerada mais uma façanha política de Vargas que, mesmo deposto, demonstrou força política ao garantir a eleição 
de um neófi to para o Executivo federal. No entanto, Dutra se diferenciou em parte do modelo varguista especialmente em relação ao 
modelo econômico e as diretrizes trabalhistas. Dutra substituiu o nacionalismo por um liberalismo que procurando se associar ao capital 
estrangeiro, notadamente o norte-americano e estancando as concessões trabalhistas que eram a tônica de seu antecessor. Embora o 
estádio Mário Filho possa de alguma forma ser comparável ao Coliseu já que os eventos ocorridos nos dois atraíam um grande número 
de pessoas, esperava-se que o candidato soubesse que perfi l econômico e social empreendido pelo governo Dutra se distanciava do 
modelo promovido na Roma Antiga conhecido como “pão e circo”. A aprovação das candidaturas do Brasil para sediar na sequência 
Copa do Mundo de futebol (2014) e Jogos Olímpicos (2016) foi inicialmente comemorada. Passada a euforia inicial, o quadro de crise 
econômica somado às denúncias de corrupção provocaram ondas de protestos em junho de 2013. Não obstante reconhecermos a 
importância do Brasil e do Rio de Janeiro devemos lembrar que o próprio comando da questão deixava claro que eventos o Brasil 
sediou ou irá sediar. Aliás, o Brasil ao realizar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 será o único país da América do Sul a ter 
esse privilégio, antes sediamos apenas o Pan-americano de 2007. Em 2014, Dilma, assim como ocorreu com Dutra, foi sucessora de 
um líder carismático (Lula), também devendo sua eleição a ele. Embora tenha atuado como ministra-chefe da Casa Civil e atuado na 
militância política, Dilma exerceria naquele momento pela primeira vez o Poder Executivo. Por fi m, devemos lembrar o conturbado 
contexto resultante da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) que abalou as estruturas das potências europeias de tal maneira que 
se tornou inviável a realização das Copas de 1942 e 1946. O Brasil foi escolhido para sediar o evento entre outras coisas pela distância 
do eixo em que o confl ito ocorreu.

 Resposta: E
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